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Uczeń to brzmi dumnie!

PASOWANIE NA UCZNIA KLASY
PIERWSZEJ
Jak co roku, tak i w tym, w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na
ucznia. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 6 listopada. Pierwszaków do występu
przygotowały ich wychowawczynie a mianowicie: pani Agnieszka Pachana oraz pani
Natalia Gibadło. W uroczystości wzięli udział rodzice pierwszaków, uczniowie z klas
II i III oraz nauczyciele. Nie obyło się oczywiście bez pana Dyrektora, który po kolei
każdemu uczniowi przyłożył do ramienia ołówek, tym samym przyjmując go do
grona społeczności szkolnej. Po pasowaniu uczniowie otrzymali upominki oraz
dyplomy.
Kasia Blicharczyk

Ślubujemy!
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SPOTKANIE Z GRUPĄ
REKONSTRUKCYJNĄ
W dniu 23.10.19r. w Szkole Podstawowej
im.Aleksandra Fredry odbyło się spotkanie z
panami,którzy opowiadali nam o II wojnie
światowej.
Ze spotkania można było dowiedzieć się
różnych ciekawostek na temat broni czy
trudnego życia żołnierzy i innych ludzi
podczas wojny.Dostaliśmy w dłonie dwa
rodzaje hełmów w kolorze zielonym,miały one
za zadanie stworzyć kamuflaż,w którym
walczący nie będą się, aż tak rzucać w oczy.
Dowiedzieliśmy się również, w co
zaopatrzony jest plecak żołnierza,jak
korzystać z niektórych rzeczy np.maski
tlenowej,która umożliwiała odychanie, kiedy
brakowało tlenu.
W masce gazowej

.

Dwóch śmiałków,którzy się zgłosili, mogli porywalizować ze sobą, kto
szybciej skręci maskę i ją założy.Podobno doświadczony żołnierz
skręca i zakłada ją w jakieś 10sekund. Niektórzy mieli też okazję
zobaczyć na własnej skórze jakie komendy wykonują
żołnierze.Prowadzący wybrał parę osób,które miały za zadanie
wykonywać komendy wydawane przez niego np. w lewo zwrot,
spocznij,baczność. Uczniowie poradzili sobie naprawdę całkiem
nieźle.
Na koniec spotkania mogliśmy podejść , z bliska obejrzeć eksponaty i
porobić sobie zdjęcia.
Kinga Urbowicz

Sanitariuszki

.

WYJAZD PRZEDSTAWICIELEK SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO DO WARSZAWY
W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła dołączyła do
ogólnopolskiego projektu SZKOŁA DEMOKRACJI, którego zadaniem
jest zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły oraz wzmocnienie
samorządności uczniowskiej. W związku z tym w dniach 25 i 26
października przewodnicząca szkolnego samorządu wraz z
uczennicami, które zapisały się projektu, udały się na uroczystą
inaugurację do Warszawy. Cały projekt odbywa się pod opieką pani
Anety Szarek, która sprawowała nad nimi opiekę na wyjeździe. W
piątkowy poranek nasze przedstawicielki pojechały autobusem do
stolicy. Gdy wysiadły na Dworcu Centralny to pierwsze co zobaczyły
to wieżowce i bardzo ruchliwe ulice. Następnie pojechały tramwajem
do miejsca, w którym inauguracja miała się odbyć. Uczestnicy
projektu dostali mały upominek a potem gdy wszyscy się już zebrali
odbył się wykład. Po nim był obiad oraz prace w grupach. Na tych
zajęciach uczniowie uczyli się czym jest i jak działa samorząd, jak
wygląda uczenie i nauczanie, co to jest komunikacja i media, jak
działają uczniowie, na czym polegają wybory i kwestie formalne oraz
jak podejmować decyzje. Po skończeniu zajęć na uniwersytecie była
kolacja, po której z przygodami i przesiadką uczennice dotarły do
czterogwiazdkowego hotelu. Po przespanej nocy w hotelu odbyło się
śniadanie a później uczestnicy projektu udali się znowu na
uniwersytet, gdzie odbywały sięw dalszym ciągu zajęcia. Dzień
rozpoczął się wykładem a następnie ponowną pracą w grupach, gdzie
kontynuowana była realizacja programu. Po skończeniu zajęć
uczennice udały się do centrum Warszawy, gdzie zrobiły sobie zdjęcia
pod Pałacem Kultury i Nauki, a następnie udały się do Złotych
Tarasów na zakupy. Po godzinnej przechadzce między sklepami
uczestniczki projektu pojechały na Dworzec Zachodni, a stamtąd
Neobusem wróciły do Odrzykonia. Miałam szczęście bym tam i
przeżyć to wszystko i jestem pewna, że na długo to zapamiętam. Mam
też nadzieję, że nie jest to ostatnia taka nasza przygoda w związku z
tym projektem.
Katarzyna Blicharczyk
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W NASZEJ GMINIE...NA SPORTOWO

Gminne drużynowe biegi przełajowe odbyły się 24.10.2019 r. .na stadionie
w Odrzykoniu. Do zawodów przystąpiły cztery szkoły z terenu naszej
gminy. Naszą szkołę reprezentowało sześć drużyn z poszczególnych
kategorii wiekowych. W kategorii 2005/2006 dziewczęta: Kinga Jucha,
Paulina Bokowy, Sandra Urbanek, Karolina Markowska, Katarzyna
Blicharczyk i Julia Jakubczyk zajęły trzecie miejsce. W kategorii 2005/2006
chłopcy: Krystian Markowski, Rafał Drzyzga, Arkadiusz Szafran, Arkadiusz
Zimoń i Oskar Rysz zwyciężyli.W kategorii 2007/2008 dziewczęta: Judyta
Jucha, Klaudia Kowalczyk, Aleksandra Feruś, Wiktoria Pelczarska, Nikola
Kulik i Weronika Danek zajęły trzecie miejsce. W Kategorii 2007/2008
chłopcy: Kacper Niszczak, Damian Zimoń i Gabriel Jucha zajęli trzecie
miejsce. W kategorii 2009 i młodsi dziewczęta: Natalia Szafran, Kamila
Frydrych, Zuzanna Urbanek i Julia Matusz wygrały. Podobnie zwycięstwo
odnieśli chłopcy w tej kategorii wiekowej drużyna w składzie: Bartosz
Okólski, Kacper Urbanek i Szymon Duda. Nasze trzy zwycięskie drużyny
wywalczyły awans na zawody powiatowe. Awans indywidualnie w swoich
kategoriach wiekowych wywalczyli także: Krystian Markowski – I miejsce,
Rafał Drzyzga – III miejsce, Natalia Szafran – II miejsce, Bartosz Okólski –
II miejsce. Niewiele zabrakło także Kacprowi Niszczakowi, który po
emocjonującym finiszu zajął IV miejsce. Wszystkim serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Z.Gierlach
Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wojaszówka „Młodzi
Niepodlegli”.
Dziesiątego listopada 2019 r. na sali gimnastycznej w Wojaszówce odbył
się turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Wojaszówka „Młodzi
Niepodlegli". W zawodach brało udział pięć drużyn reprezentujących szkoły
z terenu naszej gminy. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Gabriel Jucha,
Krystian Markowski, Damian Zimoń, Bartosz Okólski, Kacper Maciejczyk,
Dawid Szczepanik, Bartosz Adamiec, Rafał Pelczar i Wiktor Sobczak.

Zastosowano system rozgrywek „każdy z każdym” i tak po trzech
zwycięskich meczach z Bratkówką, Ustrobną i Łękami Strzyżowskimi
meczem decydującym o zwycięstwie okazał się ostatni bardzo
emocjonujący i stojący na wysokim poziomie z Wojaszówką. Nasi chłopcy
unieśli ciężar pojedynku i przy ogromnym dopingu dla gospodarza czyli
szkoły z Wojaszówki zagrali dobry mecz i ostatecznie zwyciężyli w całym
turnieju. Dodatkowo został wyróżniony Bartosz Okólski, który został Królem
strzelców z ilością 12 bramek. Wielkie gratulacje.
21.11.2019r. zainaugurowaliśmy zajęcia na lodowisku w ramach lekcji
wychowania fizycznego.
Uczniowie, którzy nie posiadają łyżew mogli wypożyczyć łyżwy w szkole.
Zostały one zakupione dzięki przekazaniu przez podatników 1% podatku za
rok 2018 na szkołę w Odrzykoniu. Wszystkim, którzy przekazali nam 1%
podatku jeszcze raz dziękujemy.
Z.Gierlach

Gratulujemy!
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Projekt „Erazmus+” w ZSP Nr 2 w Krośnie

W Zespole Szkół nr 2

.

Na zaproszenie Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w
Krośnie, jako przedstawiciele ósmoklasistów z naszej szkoły, wzięliśmy
udział w podsumowaniu projektu „Erazmus+” i poznaliśmy różnorodną
ofertę edukacyjną tej placówki.
W szkole przy ulicy Szpetnara w Krośnie spędziliśmy czas miło i
pożytecznie. Dzięki życzliwości uczących tam pań poznaliśmy pracownie,
bogate wyposażenie klas i zwiedziliśmy placówkę. Ponadto obejrzeliśmy
prezentację z pobytu uczniów ZSP Nr 2 na stażach zawodowych, które
odbywały się we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii pod hasłem „Stawiamy
na zagraniczne doświadczenie zawodowe”. Uczniowie spędzili 3
tygodnie na zagranicznym wyjeździe, w czasie którego zdobywali
doświadczenie zawodowe, odbywali praktyki, poznawali piękne miejsca,
uczyli się języka czy odpoczywali nad morzem. Cały pobyt: wyżywienie,
mieszkanie, praktyki i wycieczki były finansowane z projektu, a uczestnicy
otrzymali jeszcze wynagrodzenie za odbyte praktyki.

W szkole degustowaliśmy pyszne potrawy kuchni włoskiej i hiszpańskiej.
Mieliśmy okazję spróbować mniej znanych w Polsce dań kuchni
śródziemnomorskiej. Poznaliśmy również bogatą ofertę edukacyjną
szkoły, która kształci techników na takich kierunkach jak: kryminologia i
analiza kryminalna, personalny trener zdrowia, kreator wizerunku czy
stylista reklamowy. Oprócz nauki na nowoczesnych kierunkach, szkoła
przygotowuje też to wykonywania zawodów: fryzjer, kucharz, cukiernik,
fotograf, ogrodnik, a nawet złotnik – jubiler czy optyk.

Uczennice z kl. VIII

W zeszłą środę tj.13 listopada, odbyliśmy krótką,
ale bardzo interesującą wycieczkę na wystawę
pająków, która mieściła się w RCKP w Krośnie.
Klasy szóste oraz trzy osoby z klasy ósmej mogły
podziwiać jakże ciekawe okazy pająków oraz
kilka skorpionów.
Ku naszemu zaskoczeniu świat pajęczaków
okazał się dla nas naprawdę ciekawy, z czasem
stawaliśmy się coraz to bardziej śmiali, żeby na
końcu potrzymać pająka na ręce. Nie każdy się
odważył, jednak naprawdę sporo z nas
skorzystało z tej okazji. Byliśmy z siebie bardzo
dumni. Po wystawie oprowadzała nas pani, dla
której nieobcy był temat pajęczaków. Bardzo
interesująco opowiadała nam ciekawostki o tych
stworzeniach. Po wystawie mogliśmy z
uśmiechem na twarzy wrócić do szkoły z nowymi
doświadczeniami.
Naprawdę bardzo nam się podobało.
Natalia Słowik
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